
A Escola Profissional de Agricultura e Desenvolvimento Rural de
Marco de Canaveses apresenta-se como um “laboratório” a céu
aberto de cerca de 100 hectares, com uma matriz marcadamente
agrícola, florestal, agroturística e de desenvolvimento rural que a
torna num território singular. A escola é composta por 6 quintas,
nomeadamente, a quinta Cal d'Além, a quinta da Igreja, a quinta do
Rossinho, a quinta do Borguete, quinta do Passal e quinta do
Fontelheiro. A vinha e o vinho constituem um património cultural
para a escola. As castas cultivadas na escola são: Alvarinho, Avesso,
Loureiro, Arinto, Vinhão, Touriga Nacional e  Trajadura. 

Este trilho visa promover algumas das potencialidades existentes
na EPAMAC. Todos aqueles que nos visitam, têm a oportunidade
de vivenciar uma experiência imersiva típica de uma área rural.
Para além das estações indicadas, os visitantes também podem
observar uma flora rica e diversa, como também visitar as vinhas e
degustar alguns dos produtos que a escola oferece. 

Localização:

Rua da Igreja, 78
Apartado 90
4625-390 Rosém
Marco de Canaveses
PORTUGAL

Contactos úteis: 

Site: https://epamac.com
Email: geral@epamac.com
Telefone: 255 534 049 / 255 534 048

passaporte cultural 
epamac

 

 

 

explore o melhor que a

epamac tem para oferecer: o

seu património natural! 

 

A Epamac 

Visite a nossa escola e
venha aprender mais sobre

o património natural, a
flora e a fauna da nossa

região!

EPAMAC
Uma semente do futuro!



Rota da Floresta:
Na nossa escola, há também a possibilidade de explorar
a flora existente,  plantas e árvores nativas e exóticas,
dispersas por 3 manchas: 

Bosquete e charco

         Ribeira da EPAMAC                            Pinhal

 

Gamos:
O gamo é um animal herbívoro. A sua alimentação é
baseada em pastos e frutos de árvores. A época de
reprodução ocorre essencialmente no outono. 

Centro Equestre:
A escola possui 3 grandes raças: puro-sangue lusitano (uma
espécie com grande projeção internacional), o Garrano e o
Sorraia (espécie autóctone, que está em vias de extinção,
mas que a EPAMAC mantém para preservação e promoção).
 

Parque de criação de aves: 
Nesta estação encontram-se galinhas, gansos, patos reais e
perdizes. É possível ainda conhecer a área cinegética (sala
de incubação, parque de criação de aves de caça e parque
de voo de aves de caça). Existem três raças de galinhas
autóctones em recinto escolar, nomeadamente: a branca
portuguesa, a preta lusitânica e a pedrês portuguesa. 

Vacaria: 
Existem, na vacaria EPAMAC, três raças de vacas: a raça
Holstein-Frísia, a raça Arouquesa e a raça Jersey. A primeira
tem como objetivo a produção tanto de carne como de
leite, enquanto a segunda tem como produto primordial a
carne.

Suinicultura: 
Os porcos existentes na EPAMAC, são maioritariamente da
raça Bísaro. A alimentação destes animais consiste em
ração e restos de vegetais. A escola tem ainda uma
parceria com a Confraria do Presunto e da Cebola.

Cunicultura:
A raça de coelho existente na escola é o gigante espanhol.
O gigante de Espanha é o resultado do cruzamento entre
as raças gigante de Flandres e espanhola, e teve a sua
origem na cidade de Valência. São animais muitos
resistentes, rústicos e bastante reprodutores. 

Estufas: 
Na EPAMAC, existem duas estufas, utilizadas pelos alunos
do curso profissional Técnico de Produção Agropecuária
durante as suas aulas práticas. 

Fabrico do pão: 
Uma das atividades na qual é possível participar é o
fabrico do pão, no forno a lenha, na quinta Cal d'Além. 


